REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Tytuł projektu: „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały
integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce”.
Numer Projektu: WND-POKL.09.01.01-26-044/13
Projektodawca: Gmina Kielce.
Biuro Projektu: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej.

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie „Każdy ma prawo do swego
miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci
z Gminy Kielce” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.
2. Beneficjentem (projektodawcą) jest Gmina Kielce.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
4. Projekt skierowany jest do:
 dzieci w wieku 3-4 lat z Gminy Kielce nie uczęszczających do przedszkola,
 dzieci w wieku 3-10 lat z Gminy Kielce nie uczęszczających do przedszkola oraz
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego (dot. dzieci w wieku 7-10 lat),
 dzieci w wieku 3-4 lat uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 8
i Przedszkola Samorządowego nr 19.
5. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2013r. do 30 czerwca 2015r.
6. Zajęcia w przedszkolach realizowane będą w terminach: 01.10.2013-31.07.2014,
01.09.2014-30.06.2015.
7. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy
do kompetencji Koordynatora Projektu.

§2
Cele i zakres realizacji Projektu
1. Celem głównym projektu jest rozwój w zakresie edukacji przedszkolnej 60 dzieci
z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata w tym 15 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego z Gminy Kielce w wieku 3-10 lat w nowo utworzonych oddziałach oraz
79 dzieci 3-4 letnich uczących się języka angielskiego w Przedszkolu Samorządowym
nr 8 i Przedszkolu Samorządowym nr 19.
2. Cele szczegółowe:
1) Zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem zwiększenia możliwości
rozwojowych określonych w Skali Gotowości Szkolnej przez 60 dzieci
(27 dziewczynek, 33 chłopców) z Gminy Kielce w tym 15 dzieci niepełnosprawnych
(5 dziewczynek, 10 chłopców) w nowo utworzonych oddziałach oraz 79 dzieci 3-4
letnich uczących się języka angielskiego w Przedszkolu Samorządowym nr 8
i Przedszkolu Samorządowym nr 19.
2) Zwiększenie predyspozycji rozwojowych określonych w Skali Gotowości Szkolnej
u 60 dzieci (27 dziewczynek, 33 chłopców) z Gminy Kielce w tym 15 dzieci
niepełnosprawnych (5 dziewczynek, 10 chłopców) w nowo utworzonych oddziałach.
3) Opanowanie podstaw języka obcego zgodnie z wymogami edukacyjnymi przez
139 dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 8 i Przedszkola Samorządowego nr 19
(69 dziewczynek, 70 chłopców) z Gminy Kielce w tym 15 dzieci niepełnosprawnych
(5 dziewczynek, 10 chłopców).
4) Rozbudzenie umiejętności muzyczno-rytmicznych u u 60 dzieci (27 dziewczynek,
33 chłopców) z Gminy Kielce w tym 15 dzieci niepełnosprawnych (5 dziewczynek,
10 chłopców) w nowo utworzonych oddziałach.

§3
Organizacja zajęć dla nowych oddziałów
1. Zajęcia w nowych oddziałach integracyjnych odbywać się będą 5 dni w tygodniu
w godzinach pracy przedszkola, w tym 5 godzin dziennie realizacji podstawy
programowej.
2. W trakcie zajęć dzieci przebywające w przedszkolu do 5 godzin otrzymają 2 posiłki
dziennie, a powyżej 5 godzin – 3 posiłki.

§4
Organizacja zajęć dodatkowych
1. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia dodatkowe:
 dla każdego nowego oddziału przewidziano dodatkowe zajęcia z rytmiki w wymiarze
po 30 minut na tydzień,
 zajęcia z języka angielskiego w wymiarze po 30 minut na tydzień obejmować będą
wszystkie oddziały 3-4 latków w Przedszkolu Samorządowym nr 8 i Przedszkolu
Samorządowym nr 19,
 dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z nowych oddziałów
przewidziano po 2 godziny w tygodniu zajęć ze specjalistami (zgodnie
z indywidualnymi orzeczeniami).
2. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć.
3. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie
zajęć.
4. Zajęcia dodatkowe odbywają się na terenie przedszkola.
5. Uczestnik projektu może uczestniczyć w jednym lub kilku rodzajach zajęć dodatkowych.

§5
Rekrutacja do Projektu
Uczestnicy projektu to:
 dzieci w wieku 3-4 lat z Gminy Kielce nie uczęszczające do przedszkola,
 dzieci w wieku 3-10 lat z Gminy Kielce nie uczęszczające do przedszkola oraz
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego (dot. dzieci w wieku 7-10 lat),
 dzieci w wieku 3-4 lat uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 8 lub
Przedszkola Samorządowego nr 19.
ODDZIAŁY INTEGRACYJNE
1. W ramach projektu utworzone zostaną 3 oddziały integracyjne, w każdym będzie max.
20 dzieci w tym 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. W Przedszkolu Samorządowym nr 8 otworzone zostaną 2 nowe oddziały integracyjne:
 1 oddział dla dzieci z wadą wzroku oraz wadą słuchu;
 1 oddział dla dzieci z autyzmem (3 dzieci) oraz niepełnosprawnością ruchową
(2 dzieci).

3. W Przedszkolu Samorządowym nr 19 otworzony zostanie 1 nowy oddział integracyjny
dla dzieci z autyzmem (3 dzieci) oraz inną niepełnosprawnością (2 dzieci).
4. Kartę zapisu dziecka do przedszkola wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego (dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami eduakcyjnymi) należy złożyć
w siedzibie Biura Projektu do dnia 25.09.2013r. do godz. 1500.
Informacja o naborze dodatkowym na następny rok szkolny zostanie podana na stronie
internetowej projektu oraz stronach internetowych przedszkoli biorących udział
w projekcie.
5. Głównym kryterium przyjęcia dzieci niepełnosprawnych będzie posiadanie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.
6. Do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane będą (dla każdego z nw. kryteriów
po 3 pkt.):
 dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
 matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
 dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
7. Jako kryteria dodatkowe przyjmuje się kryteria wagowe:
 rodzice pracujący – 2 pkt.,
 dochód na osobę w rodzinie – 1 pkt.
W przypadku identycznej liczby punktów wprowadza się kryterium – kolejność zgłoszeń.
8. Komisja stworzy listę podstawową dzieci przyjętych oraz listę rezerwową, z której
Wnioskodawca skorzysta w przypadku rezygnacji dziecka z listy podstawowej.
9. Informację o zakwalifikowaniu dziecka do projektu można będzie uzyskać w siedzibie
Biura Projektu lub telefonicznie w dniu 27.09.2013r.
10. Rodzice lub prawni opiekunowie Uczestników projektu potwierdzają udział w Projekcie
poprzez podpisanie następujących dokumentów: „Deklaracja udziału w projekcie”,
„Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych”, „Oświadczenia – projekt”, „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu
zgody na upowszednienie wizerunku”, „Formularz zgłoszeniowy”.
11. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (swoich i dziecka) przez
rodzica/opiekuna prawnego jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka
w projekcie.
12. Rekrutacja odbywa się zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci,
w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w odniesieniu do problematyki projektu i jego
grupy docelowej.
13. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika projektu z udziału w Projekcie
koordynator szkolny podejmuje decyzję o uzupełnieniu grupy realizującej zadania,
wykorzystując listę rezerwową.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1. Dzieci 3-4 letnie z Gminy Kielce już uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 8
i Przedszkola Samorządowego nr 19 mogą zostać objęte zajęciami z języka angielskiego.
2. Chęć udziału dziecka w zajęciach rodzice lub prawni opiekunowie potwierdzają poprzez
podpisanie następujących dokumentów: „Deklaracja udziału w zajęciach z języka
angielskiego”, „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych”, „Oświadczenia – język angielski”, „Oświadczenie uczestnika
projektu o wyrażeniu zgody na upowszednienie wizerunku”, „Formularz zgłoszeniowy”.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (swoich i dziecka) przez
rodzica/opiekuna prawnego jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka
w projekcie.
§6
Opłaty
1. Za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej czasu określonego w uchwale
Rady Miasta Kielce nr IX/168/2011 z dnia 14.04.2011r. pobiera się opłatę w wysokości
1zł.
2. Rodzice wnoszą opłaty za koszty produktów użytych do wytworzenia posiłków
w wysokości określonej regulaminem korzystania ze stołówki w danym przedszkolu.
3. Wymiar godzin świadczonych usług i wynikającą z niego wysokość opłat określi umowa
cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami lub opiekunami
prawnymi dziecka.

§7
Prawa i obowiązki beneficjenta ostatecznego oraz rodzica lub opiekuna prawnego
1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
1) udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
2) zgłaszania uwag dotyczących zajęć, w których uczestniczy.
2. Każdy Uczestnik projektu zobowiązuje się do systematycznego i aktywnego uczestnictwa
w zajęciach w ramach projektu - zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć w minimum
60% zajęć do których został zakwalifikowany,
3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Projektu ma prawo do:
1) zgłaszania uwag i ocen prowadzonych zajęć realizatorowi, trenerowi lub
Koordynatorowi Projektu,
2) wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby

projektu, informacji o postępach ucznia oraz konsultacji z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia.
4. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika projektu zobowiązany jest do:
3) zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu,
4) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
5) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział
Uczestnika projektu w Projekcie,
6) udzielenia informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach nauczania
i zachowaniu swojego dziecka.

§8
Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie
1. Uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji
z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych. Rodzic (opiekun prawny) ucznia
o rezygnacji powinien poinformować koordynatora Projektu w formie pisemnej.
W przypadku opuszczenia więcej niż 60% zajęć w semestrze Uczestnik projektu może
zostać wykluczony z udziału w Projekcie.
2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika projektu jego miejsce zajmuje osoba
z listy rezerwowej.
§9
Postanowienia końcowe
1. Aktualna treść regulaminu będzie dostępna w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pokój 611 oraz na stronie internetowej Urzędu
Miasta Kielce.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1września 2013 roku i obowiązuje do
czasu zakończenia realizacji Projektu.
3. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany
wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
7. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać
Koordynatorowi Projektu.

